
Beste Kebene Liefhebbers, 
We kijken terug op een actief jaar. Kebene is 
ook in het jaar 2015 gegroeid en dit in het 
bijzonder op gebied van zelfvoorziening, 
duurzaamheid en continuïteit. Meer zelfs, er 
is een mooie groei van de kinderen en het 
personeel.  In dit jaarverslag wordt uiteenge-
zet wat er gerealiseerd is in het afgelopen 
jaar en hebben we een vooruitblik op 2016.  
Hierbij zal onze visie altijd centraal staan, 
namelijk onze  passie om hulpbehoevende 
kinderen in Kenia te helpen met basisbehoef-
ten als voedsel, onderdak, onderwijs, ge-
zondheidszorgen, opleidingen, zelfstandig-
heid, liefde en geloof! Zo krijgen zij een mo-
gelijkheid om een volwaardig en onafhanke-
lijk leven te hebben in de toekomst waarin de 
basisnorm van het leven een belangrijk aan-
dachtspunt is.  We zullen aandacht moeten 
besteden aan onze jong volwassenen, pu-
bers en tieners, een hele uitdaging.  We 
ervaren het als een zegen dat God ons een 
trouwe en betrokken achterban heeft 
gegeven. 

Kebene telt 46 kinderen tussen de 2 en 22 
jaar.  De nieuwe kinderen die Kebene heb-
ben vervoegd zijn Hydaya, Modi, Abdallah, 
Esther, Ibrahim en Mercy.   
 

Kebene Youths 

De sprong van Kebene naar het Youths pro-
ject wordt gemaakt eens men de leeftijd van 
16 jaar heeft bereikt.  Deze jong volwassen 
kinderen krijgen zelfstandigheid met meer 
vrijheden.  We willen hen blijven begeleiden 
totdat zij hun onderwijs hebben afgerond en 
klaar zijn voor de maatschappij.  Gabriel, 
Mandela, Brenda, Maggy en Metrine hebben 
de stap gezet naar het Youths project. 
Kebene Adults 

Op de leeftijd van 18 jaar, zullen ze naar het 
Adult project worden overgeplaatst. Khadijah, 
Akida, Hamisi, Kennedy, Mwanamisi, Sanura 
en Omondi behoren tot het Adults Project, 
waar zij onder begeleiding leren voor zichzelf 
te zorgen. De stap naar zelfstandigheid. 
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TEAM België en 
Nederland 

De oprichters Pas-
ci Princen  en Ari-
anne Dorst . De 
teamleden:  
Jill Van der Per-
re, Linda Bau-
doin, Koen 
Heyrman, Jan 
Flikweert, Jo 
Janssen, Leon 
Bex, Klaske Aant-
jes, Nathalie Si-
monis, Emely 
Geuze en  Marina 
van Hassel.  

Team Kenia 

De manager Me-
recia zorgt voor de 
algemene wer-
king, zij  wordt 
ondersteund door 
Naomi en Dennis 
de sociale assi-
stenten.  Daar-
naast hebben we 
vier huismoeders 
die zorgen voor 
het huishouden, 
Mwanajuma, Ma-
ry, Eunice  en Eli-
sabeth zijn hier-
voor verantwoor-
delijk.  Josiah de 
kok bereidt de 
maaltijden in Ke-
bene en Moham-
med neemt ver-
schillende  taken 
voor zijn rekening. 
Jozeph is tuinman  
en David is onze 
nachtbewaker. 
Voor de Kebene 
Cottages hebben 
we twee huisste-
wardessen Ruth 
en Anna, zij zor-
gen voor het huis-
houdelijke deel en 
Kennedy blijft de 
verantwoordelijke 
voor de veiligheid,  
de tuin en de ver-
zorging van onze 
dieren.    
 

 

De school 
In november 2015 zijn de volgende kinderen 
afgestudeerd  aan het lager onderwijs: Ha-
misi, Akida, Ferdinand, Mwanamisi, Mandela, 
Sanura en Khadijah.  Dit was een zeer bijzon-
der moment voor hen en voor ons als project.  
Zij zullen ofwel naar een secundaire school 
gaan ofwel zullen zij zich verder ontwikkelen 
door in de praktijk specifieke opleidingen te 
volgen.  Zij zullen ook een actieplan opstellen 
waarbij zij de steun van onze mentors genie-
ten om goed voorbereid te zijn op een zelf-
standig leven.  De Kebene kinderen zijn ver-
deeld in 3 scholen bij het lager onderwijs, 
waaronder Rainbow 4 Kids Primairy School, 
Word Of Life Academies en Manuel  Alexan-
der School.  Daarnaast werken we samen 
met de secundaire scholen waar onze kin-
deren school volgen: Murray High School, 
Kipsigis Girls School, Voi Sec School, Lang-
ata Sec School, Moi Sec School.  Deze scho-
len worden bepaald door de overheden en de 
kwaliteit van hun kennis en ervaringen. 
 

Personeel 
Wij, Pasci en Arianne zijn er als ondersteu-
ning en hebben de controlerende functie om 
alles in goede banen te leiden en nauw op te 
volgen! We kunnen vaak rekenen op het ad-
vies van onze teamleden die geregeld in Ke-
nia zijn ter ondersteuning. 
De kinderen hebben een intensieve begelei-
ding nodig en een vertrouwensband met het 
lokale personeel is van groot belang voor de 
structuur van de kinderen.  In totaal hebben 
we 12 personeelsleden, een team dat het 
gevoel van samenhorigheid geeft, waarin we 
elkaar liefhebben en leven als een (h)echte 
familie!   



Kebene Health Project 
Alle kinderen zijn in november getest gewor-
den op de verschillende bloedgroepen.  Dit 
hebben we laten uitvoeren door onze eigen 
verpleegster en een lokale arts.  Daarnaast 
zijn er heel wat kinderen op tandartscontrole 
geweest voor de nodige verzorging.  Bij som-
migen waren er extra behandelingen nodig. 
We blijven werken aan de gezondheidszor-
gen in het algemeen.  Er werd aandacht ge-
schonken aan de algemene hygiëne zoals 
tanden correct poetsen, handen wassen, ha-
ren wassen en de bedplassertjes kregen ex-
tra aandacht en begeleiding.  Nieuwe matras-
sen en muskietennetten werden aangeschaft. 
We werken nog steeds nauw samen met on-
ze deeltijdse verpleegster Mwanajuma.  Zij 
zorgt voor de goede opvolging en de nodige 
algemene verzorging.  

Kebene Support 
Onze kinderen van Kebene hebben het goed, 
ze leven in een warme en veilige omgeving 
en kunnen genieten van de basisbehoeften.  
Onze taak is en blijft om ons welzijn te delen 
met anderen.  Actief meewerken aan een 
betere wereld voor iedereen. De plaatselijke 
bevolking in de nabije omgeving hebben we 
kunnen ondersteunen door onze  oudere kle-
ding  te verdelen en voedselpakketten rond 
te brengen.  Net als de voorbijgaande jaren 
steunen we het Rainbow 4 Kids sponsorpro-
gramma. Tot slot zorgt Kebene support voor 
extra ondersteuning van  Sylvia, Esther  en 
ook Edwin die dezelfde voordelen van Ke-
bene kunnen genieten, zij worden opgevan-
gen bij Milly, de director van Kebene in Ke-
nia.    
 

Renovaties 

In 2015 hadden we geen bijzondere renova-
ties gepland en bleven we deels gespaard 
van grote uitgaven. We hebben daardoor een 
behoorlijk budget kunnen vrijmaken en ons 
kunnen verdiepen op meer veiligheid en 
duurzaamheid in en rond het Kebene project.  
Een elektrische omheining, een veilige in-
kompoort, nachtlampen en aanpassingen 
aan het elektriciteitsnetwerk.   .   
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Acties 

Het blijft een uit-
daging om de 
stroom van gelden 
continu te houden, 
nieuwe mensen te 
overtuigen van 
ons project en de 
nodige financiële 
ondersteuning te 
ontvangen.  Als 
project is elke 
steun en betrok-

kenheid vanuit 
Nederland en Bel-
gië van groot be-
lang en heel wel-
kom!  Ook worden 
er door verschil-
lende mensen 
mooie initiatieven 
aan acties onder-
nomen om Ke-
bene tot steun te 
zijn.    
 

De acties voor 
2016 zijn de ge-
kende  verkoop  
van wafels, wijn 
en cava, oliebollen 
en slippers. De 
mama Holland 
shop en concert in 
Zierikzee.   
 

Daarnaast ver-
diepen we ons in 
nieuwe edities van 
een quiz, kaas- en 
wijnavond, Run for 
Kebene, een be-
nefiet voor het 10-

jarig Kebene be-
staan in 2017.  
Noteer alvast: 
4de editie van het 
kaas- en Breugel 
buffet te Merksem 
op zaterdag 27 
februari 2016 van-
af 17u.  Reserve-
ren via Natha-
lie@kebene.com 

Kebene Landbouwgrond 

De vele trips die naar de landbouwgrond wer-
den georganiseerd voor onze gasten en vrij-
willigers, vielen in de smaak.  Ondertussen 
hebben we een lodge bijgebouwd om onze 
gasten op de landbouwgrond te kunnen in-
schakelen. We denken ook aan kampen en 
stageplekken.  Er werden ossen aangeschaft, 
een modderhut werd gebouwd en de eerste 
zaden werden geoogst. 
 

Kebene Workshops 

Afgelopen jaar zijn we vooral bezig geweest 
met de opstartfase van het naaiatelier.  Een 
freelance contract werd aangeboden aan een 
lokale naaister die de eerste opdrachten heeft 
ontvangen.  Daarnaast is zij de mentor voor 
onze kinderen die in de workshops hun hobby 
kunnen uitoefenen.  Al doende leert men! 
 

In het lokaal van de ‘handcrafts’ vond er een 
opleiding plaats specifiek voor manicure en 
pedicure.  Hierbij konden onze jong volwasse-
nen een cursus volgen waarbij zij nadien een 
erkend certificaat ontvingen.  De andere 
workshops werden nog niet gebruikt wegens 
te weinig begeleiding en mogelijkheden. 

Kebene Lodges & Cottages 

In het jaar 2015 boekten wij de beste bezet-
tingsgraad sinds het bestaan van deze unieke 
verblijfsunits.  De Lodges & Cottages laten 
een goede indruk na.  Een goedkope manier 
van een accommodatie met de basisservice 
voor onze gasten.  Door dit concept zal Ke-
bene kunnen profiteren van zelfvoorziening 
op lange termijn in eigen land!  Onze vrijwil-
ligers en gasten beleven een unieke ervaring 
door de stijl en de typische Afrikaanse getinte 
sfeer.  Hun accommodatie is gelegen in een 
klein dorpje gebouwd op Afrikaanse wijze, 
kort omschreven: een basis accommodatie 
met een vleugje comfort.   
 



Kebene Villa 

Niet iedereen wil in onze Lodges & Cottages 
verblijven.  We hebben ook een doelgroep 
die verlangt naar een beetje luxe en comfort 
en een zwembad om af te koelen.  Vooruit 
denken en elke mogelijkheid benutten.  In 
2015 hadden we reeds een tussentijdse optie 
en namen we een bestaande villa in onder-
verhuur. Deze test werd succesvol afgesloten 
en in 2016 zullen we de Kebene Villa in eigen 
beheer nemen dmv een eigentijdse villa te 
laten bouwen bij onze reeds bestaande Lod-
ges & Cottages. Zo hebben we betere stroom 
van inkomsten op de boekingen en zijn we 
zelf verantwoordelijk voor de commerciële 
aanpak ervan. 

Kebene Vrijwilligers 

Een helpende hand ter plaatse kan wonderen 
doen en zorgt ook voor een unieke ervaring.  
Dit jaar vonden vele vrijwilligers en gasten de 
weg naar Kebene!  Vrijwilligers zorgen te-
vens voor een meerwaarde en een financiële 
bijdrage. Hun inzet ter plaatse zorgt voor af-
wisseling en nieuwe ingevingen. Naast het 
organiseren van activiteiten buiten de school-
uren worden zij ook ingeschakeld bij onder-
meer het assisteren bij huiswerk, begeleiden 
van/naar school, wassen en schoonmaken, 
keukenhulp en ondersteuning personeel. 
 

Infoavonden 

Elk jaar zorgen we voor een aantal infoses-
sies  zowel in België als in Nederland.  Tij-
dens onze verschillende infoavonden hebben 
we vele nieuwe mensen mogen ontmoeten 
die betrokken werden tot ons project.  Naast 
de informatie over het Kebene project probe-
ren we een eerlijke en goed gevulde waaier 
van informatie over te brengen om iedereen 
voldoende te informeren.  Vrijwilligers zijn 
steeds voltallig aanwezig om hun voor te be-
reiden op hun avontuur in Kenia. Komend 
jaar staan er al enkele infoavonden gepland. 
Iedereen is welkom om de mensen achter de 
schermen te leren kennen en om de nodige 
vragen te stellen om zo ons project beter te 
kunnen inschatten.   Het is ook een manier 
om het Kebene project te kunnen promoten. 
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Slotwoord 

Dat wij als project 
nog mogen groei-
en in geloof en 
steeds dankbaar 
mogen zijn  voor 
elke kans dat ons 
wordt aangereikt.  
Namens de ganse 
Kebene Familie, 
de kinderen, het 
personeel, het 
team in België en 
Nederland onze 
oprechte dank 
voor elke vorm 
van ondersteu-
ning, het vertrou-
wen en de betrok-
kenheid. 
 

2016 zal een jaar 
worden van door-
zetten en gaan we 
belangrijke beslis-
singen nemen 
voor de toekomst 
van het project. 
We willen meer 
resultaat en de 
kinderen sneller 
voorzien van elke 
vorm van educatie 
en zelfstandig-
heid.  Een goede 
rotatie en opvol-
ging zijn belangrijk 
en we blijven ons 
inzetten op het 
familieleven en 
samenhorigheid. 
 

Groetjes, 
Pasci en Arianne,  

Namens, Kebene  
Foundation Kenya 

VZW Kebene  
België en  
Stichting Kebene 
Nederland 

Doelstellingen 2016 

We werken komend jaar aan een steeds be-
ter en professionelere structuur en werking op 
administratief vlak.  We staan voor nieuwe 
uitdagingen en moeten mee groeien als pro-
ject. Veel aandacht en energie zal worden 
geschonken aan onze jong volwassenen, de 
‘youths’ en ‘adults’.  Naast de individuele be-
geleiding en opvolging moeten we hen klaar-
stomen naar een zelfstandig leven.  Tewerk-
stelling van onze jong volwassenen is de 
grootste uitdaging.  Als project kunnen we 
gedurende enkele weken of maanden stage-
plaatsen vrij maken in en rond Kebene voor 
hen.  Nadien is het aan hen om zich te gaan 
bewijzen! 
Een andere uitdaging voor 2016 zijn de work-
shops verder uitwerken en lokaal personeel 
aanwerven. Daarnaast stageplaatsen creëren 
en werkgelegenheid bieden zodoende de eer-
ste producties kunnen worden opgestart.  De 
verschillende workshops zijn het muzieklo-
kaal, het naaiatelier, de computerklas en 
hand– en houtbewerking.  
Op de landbouwgrond willen we actief zijn bij 
het zaaien en oogsten van natuurproducten. 
Een eerste testfase komt eraan.  We hebben 
reeds een basis Lodge gebouwd die  kan ge-
bruikt worden voor kampen en vrijwilligers. Dit 
geeft dan mogelijkheden om gedurende en-
kele dagen daar te verblijven en doeltreffend 
te werken.   

Oprichters 

Kebene kent een grote groei en dat is mede 
dankzij de jarenlange inzet en inbreng van 
beide oprichters.  Het doel is om meer gelden 
op te halen, acties te ondersteunen, infoavon-
den en presentaties te organiseren en een 
betere opvolging te geven aan alle sponsors 
en betrokkenen.  Ook in Kenia blijft hun aan-
wezigheid van groot belang. Opvolging en 
begeleiding, daarnaast is hun inbreng om  
kosten te beperken en de opbrengsten goed 
te investeren. Zij begeleiden mee aan de op-
start en de bouw van de andere projecten 
zoals workshops, landbouw en de Villa. 


